
Nieuws: Bertus neemt distributie van V2 op zich 

 

Bertus Distributie gaat vanaf 1 augustus aanstaande de 

volledige fysieke distributie verzorgen van V2 Records. Ook 

aan V2 Records gelieerde labels als Beggars Banquet, Excelsior 

Recordings en edel, zullen door Bertus gedistribueerd worden. 

Dit betekent dat de samenwerking met Distritop per 1 augustus 

wordt verbroken. Distritop zal tot die tijd de reeds door V2 

uitgebrachte producten blijven verkopen. Alle nieuwe releases 

zijn echter met onmiddellijke ingang uitsluitend beschikbaar 

via Bertus Distributie. 

 

Het betreft de volgende producten, die in juli worden 

uitgebracht: 

• Gay Bar van Electric Six op cds, cdm en dvd-single 

• Love Story vs. Finally van Layo & Bushwacka op cdm 

• Human van Nitin Sawhney op cd 

• Dagenham van The French op cdm 

• Fake van Simply Red op cds en cdm 

 

Salesmanager Michel van der Wal zegt in een toelichting op dit 

bericht met diverse bedrijven over de distributie van V2-

producten gesproken te hebben. “Behalve met Bertus hebben we 

ook om de tafel gezeten met DOCdata, Deluxe en MediaMotion 

Logistics. Uiteindelijk hebben we voor Bertus gekozen omdat we 

die mensen al jaren kennen. Zij liggen ons en onze producten 

liggen hen, omdat die aansluiten bij datgene wat zij al jaren 

doen. Het is een betrouwbaar, solide bedrijf.” Behalve de 

fysieke distributie in de hele Benelux zal Bertus ook de 

facturatie op zich nemen. “Alle bestellingen, ook die van 

andere maatschappijen, worden door Bertus gebundeld. Zij 

leveren alles uit in één doos en maken één factuur aan. Dat 

scheelt de winkeliers een hoop rompslomp.” 

 

Gedurende de maand juli zal V2 de titels die uit voorraad 

raken bij Distritop niet meer aanvullen. Deze artikelen worden 

via Bertus Distributie leverbaar. Alle condities blijven 

volgens V2 in principe onveranderd en worden in het Bertus 

Automatiserings Systeem (B.A.S.) overgenomen. V2 Records zal 

met haar eigen verkoopteam/telesales relaties blijven bezoeken 

en deals sluiten. 

 

Overigens heeft de overgang van V2 geen gevolgen voor de 

eigendomsstructuur van Distritop. “Alhoewel het oorspronkelijk 

de bedoeling was dat V2 Records en TreeTop CV, naast Challenge 

Record Services, mede-eigenaren zouden worden van Distritop, 

is het nooit zover gekomen”, aldus Van der Wal. 


